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UWAGI NA TEMAT RUCHU ROBOTNICZEGO WE WROCŁAWIU 
W LATACH 1905—1906

Zagadnienie wpływu rewolucji 1905—1907 roku na ziemie pol
skie zaboru pruskiego i austriackiego nie jest zupełnie nowe. Dwie 
prace poświęcono naw et specjalnie wpływowi wypadków w Rosji 
i Królestwie na rozwój ru^chu robotniczego i na rozwój kwestii na
rodowej na Śląsku *. Pomimo.tego wydaje się rzeczą konieczną prze
prowadzenie badań szczegółowych, które by dostarczyły materiału 
dla wszechstronnego przedstawienia wpływu rewolucji na cały ruch 
robotniczy w Polsce. W związku z tym postulatem powstały niniej
sze uwagi, które jako zasadniczy cel mają nakreślić stosunki we 
Wrocławiu w latach 1905 — 1906. Autorowi mniej chodzi przy tym 
o wysuwanie ostatecznych wniosków, które choćby ze względu na 
ograniczony zasięg terytorialny tem atu mogłyby być przedwczesne, 
ale raczej o podanie pewnej ilości faktów, które mogą być przydat
ne dla piszącego pracę syntetyczną. Skupienie uwagi na Wrocławiu 
podyktowane jest także zamiarem zobrazowania wypadków z lat 
1905 — 1906 na przykładzie największego i najbardziej uprzemysło
wionego ośrodka miejskiego na zachodnich ziemiach polskich pod 
panowaniem pruskim. Prace dotyczące ;całego Śląska z natury rzeczy 
poświęcały najwięcej miejsca zagłębiu górno-śląskiemu, a Wrocław 
odsuwały na plan dalszy.

Wrocław liczył według spisu z 1 grudnia 1905 r. 470 904 miesz
kańców, a według spisu z 12 czerwca 1907 r. 472 842 mieszkań
ców. Ostatni spis jest dla nas specjalnie ważny, gdyż był to spis 
przemysłowy, który pozwala na przedstawienie struktury przemy- 1

1 B. S z e s r e r ,  Rozwój ruchu robotniczego na Śląsku w  latach 1905—1907 
(Instytut Nauk Społecznych, Materiały i studia, t. I, Warszawa 154, s. 190—213), 
oraz artykuł Z. S u r  m a n a  w niniejszym numerze „Sobótki".



słowej miasta w omawianych latach (poprzedni spis przemysłowy 
sporządzony był w r. 1895) 2. Wśród półmilionowej masy mieszkań
ców Wrocławia pracujący stanowili około 212 000 (łącznie z oddzie
laną przez statystyki grupą służby), członkowie rodzin około 223 000, 
a 37 000 stanowiła grupa określana jako samodzielni bez zawodu. 
Trudno jest z całą dokładnością wydzielić w  grupie pracujących pro
letariat, w każdym jednak razie robotnicy, służba i zawody pokrew
ne stanowili wśród pracujących około 57,1%, urzędnicy (Angestellte) 
15,1%. Wśród całej ludności miasta procent robotników wraz z ro
dzinami był nieco mniejszy, gdyż wynosił około 50,8%, procent urzę
dników pozostawał bez zmiany.

Jak  wynika z powyższych danych, Wrocław był poważnym sku
piskiem proletariatu. Odbywający się proces koncentracji powodo
wał, że proletariat ten skupiał się coraz bardziej w wielkich zakła
dach przemysłowych, choć nie osiągnęło to jesz,cze takiego stopnia, 
jak w innych ośrodkach przemysłu w zachodnich Niemczech. W każ
dym razie w przemyśle Wrocławia grupa robotników zatrudnionych 
w wielkich zakładach (powyżej 50 robotników na zakład) wynosiła 
więcej niż ilość robotników zatrudnionych w zakładach małych 
(1—5 robotników) lub średnich (6—50 robotników). Zakłady małe 
zatrudniały 32 139 robotników, przy czym na jeden zakład wypa
dało 1,7 robotnika, zakłady średnie 32 635 robotników, przy czym na 
jeden zakład wypadało 13,7 robotnika, a zakłady wielkie 38 468 ro
botników, przy czym na jeden zakład wypadało 150,8 robotnika.

S truktura proletariatu wrocławskiego była jednak dosyć skom
plikowana. Pod względem ilościowym największe grupy robotników 
pracowały w następujących gałęziach wytwórczości: przemysł odzie
żowy (11,1% ogółu pracujących), przemysł budowlany (9,5%), prze
mysł maszynowy (5,8%), obróbka m etali (5,1%), przemysł spożyw
czy (4,8%) i przemysł drzewny (4,7%). Wymienione gałęzie obejmo
wały 41% ogółu pracujących, gdy natomiast wszyscy pracujący 
w przemyśle stanowili 49% pracujących. W przemyśle maszyno
wym, obróbki metali i budowlanym przewagę mieli robotnicy za
trudnieni w wielkich zakładach (77,2%, 42,8% względnie 58,6% ogó
łu zatrudnionych w danym przemyśle), w przemyśle drzewnym i spo
żywczym przeważali robotnicy zatrudnieni w zakładach średnich 
(42,0% względnie 40,7%), natomiast w przemyśle odzieżowym zdecy
dowaną przewagę mieli robotnicy z zakładów drobnych (65,1%). Za-

2 Dane odnośnie do wyników spisu z 1907 r. zaczerpnięte zostały z Bresla- 
her Statistik, t. XXVIII, cz. III, Wrocław 1911, s. 1—167.



gadnienie poruszone w tym miejscu w formie fragmentarycznej mia
ło dla struktury  społecznej duże znaczenie. Świadczyło ono, że przy 
mieszanej strukturze ekonomicznej miasta, w którym żadna z gałęzi 
wytwórczości nie miała zdecydowanej przewagi, mieszany był rów
nież skład proletariatu. Obok licznych grup robotników pracujących 
w wielkich fabrykach poważną rolę odgrywali także drobni wytwór
cy, zwłaszcza przemysłu odzieżowego, a także pracownicy drobnych 
zakładów handlowych. Zauważyć należy, że rola robotników za
trudnionych w wielkich zakładach była nieco większa, ńiż wynikało 
1o z przytoczonych danych, a to z dwóch powodów: 1. szereg wiel
kich zakładów, zwłaszcza metalurgicznych, przeniosło się pod Wro
cław, np. firm y Meinecke, Heckman, Kemna, oraz 2. filie każdego 
przedsiębiorstwa w spisie liczone są osobno. I tak  np. najwięksży 
zakład przemysłowy Wrocławia, fabryka Wagonów, zatrudniała 4000 
robotników", a według spisu największy zakład przemysłowy zatrud
niał tylko 1167 robotników. Taki układ proletariatu musiał mieć 
wpływ' na ruch robotniczy, podobnie jak to miało miejsce w innych 
krajach. Charakteryzując rewolucję 1905 r. na terenie Rosji Lenin 
stwierdził, że ,,im większe były fabryki, tym  uporczywsze były straj- 
k i“, a czołowym oddziałem proletariatu byli metalowcy 3.

Dotychczasowe badania nie pozwalają jeszcze na pełne przedsta
wienie położenia proletariatu na terenie miasta w  pierwszych latach 
XX wieku. Z tego jednak, co wiadomo, wynika, że w latach tych na
stąpiło szybsze aniżeli poprzednio pogorszenie położenia robotni
ków 4. Burżuazja wykorzystała kryzys z lat 1901 — 1903 dla obniże
nia stopy życiowej robotnika, a nie podwyższała płac, kiedy w r. 1904 
kryzys zakończył się i we wszystkich niemal gałęziach wytwórczości 
panował ożywiony ruch. Do pogorszenia się położenia robotników 
przyczyniło się zakłócenie normalnych stosunków Wrocławia z Kró
lestwem Polskim, przejawiające się m. in. w  zmniejszonym dowozie 
artykułów żywnościowych i wzroście ich cen (spowodowanym w du
żym stopniu przez politykę celną rządu niemieckiego). Ceny żywno
ści wzrastały w całych Niemczech, ale we Wrocławiu wzrost ten był 
nieco wyższy niż przeciętny dla całych Niemiec. Odbiło się to spe

3 W. L e n i n ,  Referat o rewolucji 1905 r., Warszawa 1949, s. 11.
4 Uwagi poniższe na temat położenia robotników sumują pewną część ba

dań autora nad historią Wrocławia i oparte są częściowo na materiałach ar
chiwalnych z b. Archiwum Miejskiego w e Wrocławiu, częściowo na materia
łach drukowanych.



cjalnie silnie na cenach mięsa. Dla przykładu podajemy wahania cen 
kilku artykułów żywnościowych w pierwszym dziesięcioleciu XX 
wieku 5.
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1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1901 101 90 106 100 110 100 107 117 107
1902 102 77 109 102 113 95 107 111 100
1903 101 99 102 104 108 98 100 100 100
1904 101 133 103 106 103 102 113 117 107
1905 106 122 122 112 121 104 113 122 107
1906 112 81 122 118 120 104 100 150 107
1907 113 102 108 117 108 108 107 160 127
1908 113 108 108 116 108 110 113 167 127
1909 116 110 122 115 117 112 113 161 133
1910 119 104 114 115 115 111 113 160 120

Obok wzrostu cen żywności wzrastały także ceny mieszkań. Wro
cław znany był z fatalnych warunków mieszkaniowych. Jak oblicza-- 
no, 50—60 tysięcy mieszkań według obowiązujących przepisów nie 
nadawało się do użytku 6. Rezultatem takiego stanu rzeczy był fakt, 
że Wrocław tradycyjnie należał do m iast o największej śmiertel
ności, przy czym największe żniwo zbierała gruźlica. Pomimo tego 
ceny mieszkań, zwłaszcza małych, na początku XX wieku znacznie 
się podniosły, przy czym przeciętny wzrost był większy niż przy ce
nach żywności.

Podwyżka płac robotniczych, która miała miejsce w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku, była przeciętnie niższa niż wzrost cen.

r> Dane dla Niemiec według: J. K u c z y  ńsiki ,  Die Geschichte der Lagę 
der Arbeiter in Deutschland, Berlin1 1949, t. I, s. 268. Dane dla Wrocławia w e
dług corocznych sprawozdań z wahań cen rynkowych, zamieszczanych w  Bre-  
slauer Statistik, oraz E. N e i s s e r, Preisbewegung und Haushaltungskosten in 
Breslau 1893—1912 (Schriften des Vereins fur Sozialpolitik t. CXLV, cz. 1, 
Monachium—Lipsk 1914, s. 437—480).

6 „VoIkswacht“, nr 69 z 23 III 1905, nr 115 z 19 V 1905, nr 162 z  15 VII 
1905; według „Volkswacht“ nr 192 z 1905 r. do użytku nie nadawało się nawet 
75 tysięcy mieszkań.



Przeciętna zwyżka płac dla robotników miejskich (dla których posia
damy najpełniejsze dane) wynosiła około 12°/o. Pła;ce robotników naj
większego zakładu przemysłowego, fabryki wagonów, między 1900 
a 1909 r. wzrosły o 11,3%: z 1064 mk rocznie na 1185 mk rocznie 
(w wykazie nie m a przy tym  podziału na robotników i urzędników 
ani podziału robotników na grupy 7 8). Nic więc dziwnego, że realna 
płaca robotników w większości gałęzi wytwórczości spadła, przy 
czym największy spadek występował w przemyśle chemicznym i me
talurgicznym, natomiast niewielka zwyżka w przemyśle drzewnym. 
Przybliżone wahania płacy realnej przedstawiały się następująco R:

Rok
Płaca realna

Rok
Płaca realna

w Niemczech we Wrocławiu w Niemczech we Wrocławiu

1900 100 100 1906 98 97
1901 98 97 1907 101 98
1902 98 97 1908 101 98
1903 99 99 1909 100 97
1904 100 98 1910 99 97
1905 99 97

Globalne zestawienie płac realnych nie uwzględnia przy tym po
działu robotników na poszczególne grupy. W niektórych wypadkach 
sytuacja była znacznie gorsza. I tak np. w r. 1905 prącodawcy obni
żyli stolarzom modelowym płace prawie o V3 9- W fabryce chemicz
nej „Silesia** w r. 1905 płace wynosiły 1,50 — 2 mk dziennie dla 
mężczyzny i 0,80 — 1 mk dla kobiety 10 11. Robotnicy kilku gałęzi wy
twórczości nie mieli żadnych podwyżek przez dziesięć lat n . Na tle 
tendencji do niepodwyższania pła,c zrozumiały jest także wzrost za
trudnienia kobiet i młodocianych, przy czym rosła także ilość wy

7 Geschichte der Breslauer Aktien-Gesellschaft fiir Eisenbahn-Wagenbau 
vnd Maschinen-Bau-Anstalt Breslau, Wrocław 1911, s. 72—73.

8 Zestawienie niniejsze ma charakter jedynie roboczy i prowizoryczny wo
bec niedotarcia do wszystkich źródeł i uwzględnienia tylko pewnej części ro
botników. Przy obliczaniu płacy realnej uwzględniono przypuszczalny wydatek 
rodziny na żywność, czynsz, opał i częściowo podatki, nie wzięto pod uwagę 
wydatków innego rodzaju, jak np. odzież.

9 l,Volkswacht“, nr 79 z 4 IV 1905.
10 Ibid., nr 141 z 21 VI 1905.
11 Ibid., nr 278 z 29 XI 1905.



kroczeń przeciwko przepisom odnośnie do warunków ich pracy (cha
rakter pracy, czas trw an ia )1 \

Czas pracy w fabrykach wrocławskich wynosił przeciętnie 10—11 
godzin, ale w niektórych wypadkach był znacznie dłuższy. W ga- 
2'owni wrocławskiej praca trw ała 12 godzin, co pociągało za sobą 
raz na 2 tygodnie pracę przez całą dobę. W wielu fabrykach stoso
wano nadgodziny, częściowo przymusowo, częściowo dobrowolnie, co 
powodowało przedłużanie pracy nawet do 16 godzin. W kilku gałę
ziach, zwłaszcza w przemyśle odzieżowym, pracowano sezonowo 
w niedziele. Zdarzało' się, że w ten sposób przepracowano nawet 
30 niedziel rocznie.

W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku powszechną klęską stało 
się bezrobocie, a w następnych latach nasilenie bezrobocia wzrastało 
coraz bardziej. Świadczy o tym wzrost działalności miejskiego po
średnictwa pracy, które obejmowało głównie robotników niewykwa
lifikowanych, a także biur pośrednictwa poszczególnych cechów. 
Znaczna część robotników w praktyce wykluczona była z korzystania 
z tych urządzeń, a wśród robotników panowała powszechna nieuf
ność do biur pośrednictwa, nieufność dobrze uzasadniona i stwierdza
na wielokrotnie przez różne sprawozdania. Władze miejskie niechęt
nie myślały o walce z bezrobociem 12 13.

Położenie robotników stanowiło ogólne podłoże, na którym  roz
wijał się ruch robotniczy. We Wrocławiu na początku XX wieku 
miał on już poza sobą kilkudziesięcioletnią przeszłość i bogatą tra 
dycję. Z drugiej jednak strony w socjaldemokracji wrocławskiej sil
ne były wpływy prawicowego skrzydła oportunistycznego. W hasłach 
wysuwano często na plan pierwszy postać Lassalle’a, motywując to 
jego związkiem z miastem, a czołowy organ socjaldemokracji wro
cławskiej „Volkswacht" należał do pism mocno sympatyzujących 
z rewizjonistami. Pomimo takiej sytuacji lata 1905—190i8 charak
teryzuje wielkie nasilenie ruchu robotniczego.

Jednym  z najbardziej znamiennych objawów tego nasilenia w la

12 Jahresbericht der Gewerbe-Aufsichtsbeamten und Berghehorden jur das 
Jahr 1905, s. 131—132; 1906, s. 160—161; 1907, s. 153—154.

13 W piśmie magistratu z 11 XII 1902 czytamy: „Wollten wir jedoch in 
harten Zeiten auf Gemeindekosten lohnende Arbeit fur alle Arbeitslosen ein- 
richten, so wiirde das lediglich den wesentlichsten Ziigel beseitigen, der heute 
noch die Landarbeiter von der grossen Stadt fem  halt: die Sorge dort durch 
Arbeitslosigkeit in Not und Elend zu geraten“ (Archiwum Państwowe we Wro
cławiu, Akten betr. Arbeitslosigkeit, Rep. 201a, Zg 119/35, II, 38 b. p.).



lach rewolucji był ruch strajkowy. Dane o strajkach, pochodzące ze 
źródeł urzędowych, różnią się znacznie od danych, zebranych przez 
związki zawodowe 14. Poniższe zestawienie podaje ilość strajków  na 
podstawie danych obu rodzajów:

Rok

Statystyka oficjalna 
ilość

Statystyka kartelu związków  
zawodowych

• strajków dni trwania
robotników
strajkują

cych
ilość strajków

ilość
robotników

strajkujących

1903 14 160 327 26 564
1904 31 282 1275 39 2052
1905 53 425 2689 53 5961
1906 42 862 3095 7215 * 489910
1907 — — — 37 1782
1908 — — — 18 1163

Nie tylko samo zestawienie ilości strajków  i biorących w nim 
udział robotników wskazuje na silny wzrost walki proletariatu. To 
samo okazuje się także na podstawie wielkości strajków:

Przeciętna ilość robotników na 1 strajk Czas trwania strajku
Rok statystyka oficjalna statystyka kartelu

w dniach
(statystyka oficjalna)

1903 23,4 21,7 11,4
1904 41,4 52,6 9,1
1905 50,5 112,5 8,0
1906 73,6 68,017 20,5

14 Dane oznaczone jako urzędowe, zaczerpnięte z Statistik des Deutschen 
Reichs, t. CLVII, t. CLXIV, t. CLXXI, t. CLXXVIII i t. CLXXXVIII oraz 
z Statistisches Jahrbuch fur den Preussischen Staat, R. 1 (1903) do R. 6 (1908). 
Dane zebrane przez związki zawodowe według Jahresbericht des Arbeiter-Se-  
kretariates nebst Bericht des Gewerkschaftskartells Breslau, od r. 1900 do 
1914. Ponadto wykorzystywano doroczne sprawozdania niektórych związków  
zawodowych, a to: robotników przemysłu drzewnego (Biblioteka Uniwersytec
ka w e Wrocławiu, sygn. Yn 10330), murarzy (Yn 1045), pracowników handlu 
i transportu (Yn 1007) i metalowców (Yn 1053).

15 W statystyce związków zawodowych brak jest danych dotyczących ru
chu strajkowego wśród członków związku metalowców, gdyż związek ten 
w tym czasie nie należał do kartelu.

19 Jw.
"  J w .



Przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie można wysunąć pod adre
sem danych strajkowych, sam proces nasilenia walki jest zupełnie 
widoczny i niewątpliwy.

Ciekawe może być dalej zestawienie udziału Wrocławia w ilości 
strajków i strajkujących na terenie Niemiec, Prus, Śląska i Berlina18 19.

Ilość strajków Ilość strajkujących

Rok Wrocław w  procencie
Niemiec Prus Śląska Berlina Niem iec Prus Śląską Berlina

1902 1,2 2,1 38,2 10,0 0,5 0,8 11,7 4,2
1903 1,0 1,7 38,9 6,2 0,4 0,6 13,0 2,3
1904 1,6 2,6 60,8 12,2 1,1 1,8 42,3 8,6
1905 2,2 3,8 42,7 21,6 0,7 0,8 10,1 7,8
1906 1,2 2,2 35,6 14,8 1.1 2,0 25,4 11,5

Aczkolwiek z powyższego zestawienia wynika, że strajki na te
renie Wrocławia były przeciętnie mniejsze aniżeli w  innych ośrod
kach przemysłowych Niemiec, mniejsze naw et niż strajki na terenie 
Śląska (co zresztą łączy się ze strukturą przedsiębiorstw na terenie 
miasta), ale w  każdym razie w porównaniu z Berlinem ilość i wiel
kość tych strajków  rosła.

Wszystkie wystąpienia strajkowe z lat 1905— 1906 ,cechowała 
wzrastająca zaciętość strajkujących robotników. Dochodziło do ta 
kich wypadków, jak ostre wystąpienie malarzy w lipcu 1905 r. prze
ciwko kierownictwu związku zawodowego, które dążyło do zlikwi
dowania strajku. Na burzliwym zebraniu robotnicy domagali się ta j
nego głosowania nad wnioskiem kontynuowania strajku, czemu prze
ciwstawiali się kierownicy związku. O mało nie pobito sprawozdaw
cy „Volkswachtu“, gdy dowiedziano się, że zawiadomił on telefo
nicznie redakcje pism burżuazyjnych o zakończeniu strajku 19. Roz
szerzył się zakres żądań robotników i coraz częściej występowały ha
sła o charakterze politycznym.

W procesie tym zdecydowanie hamującą rolę odgrywało kie
rownictwo socjaldemokracji i związków zawodowych. We wszyst
kich relacjach ze strajków, zamieszczanych na łamach pisma „Yolks- 
w acht“, wysuwano na plan pierwszy żądania dotyczące kwestii eko
nomicznych, jak płace i czas pracy. Wielokrotnie nawoływano do za
chowania spokoju 20, a jako zasadniczy cel wystąpień wskazywano

18 Na podstawie danych urzędowych.
19 „Volkswacht“, nr 152 z 4 VII 1905.
20 Np. ,,Volkswacht“, nr 145 z 25 VI 1905.



zawieranie porozumienia z pracodawcami. „Volk,swacht“ podkreślał 
jako niezwykły suk,ces robotników wprowadzanie taryf płac, a to sa
mo występowało także w sprawozdaniach kartelu związków zawo
dowych.

Z w yjątkiem  1903 r. przeważały strajki w większych zakładach 
przemysłowych, na co wskazuje poniższe zestaw ienie21:

Rok Przeciętna wielkość zakładu, 
w którym odbył się strajk

1902 54,9
1903 7.9
1904 66,8
1905 41,7
1906 68,7

robotników na zakład

*9

Największy udział w ruchu strajkowym wzięli robotnicy budo
wlani i metalowcy. W r. 1905 robotnicy budowlani stanowili 32,7% 
ogółu strajkujących 22, metalowcy 15,5%, ponadto malarze i lakier
nicy 22,3%, w sumie robotnicy tych trzech grup stanowili 70,5% 
ogółu strajkujących. W r. 1906 robotnicy budowlani stanowili 29,5%, 
metalowcy 23,5%, a pracownicy żeglugi 13,9%, w sumie robotnicy 
trzech rodzajów 66,9%. W latach 1905—1906 robotnicy budowlani 
stanowili 31,1% ogółu strajkujących, metalowcy 19,6%, w sumie 
50,7%. Dokładniejsze przedstawienie ilości strajków w zakładach 
różnego rodzaju i ilości strajkujących przedstawia się następująco:

Pracownicy
1905 rok — ilość 190« rok — ilrść

strajków robotników strajków robotników

budowlani 30 885 11 914
metalurgiczni 7 416 9 23 716
malarscy 1 600 — —
żeglugi — — 1 423
szewcy 1 28 1 383
przemysłu spożywczego 2 38 33 203
przemysłu drzewnego 5 192 4 77
drukarze 1 128 1 140
przemysłu chemicznego 1 187 1 37
przemysłu tekstylnego — — 2 20
inni 5 175 8 282

21 Na podstawie danych urzędowych.
22 Na podstawie danych urzędowych zawód robotnika określony jest przez 

rodzaj przedsiębiorstwa.
23 Brak danych do jednego strajku metalowców.



Strajki występowały głównie w wielkich zakładach przemysło
wych, co najjaskrawiej okazuje się na przykładzie strajków m eta
lowców. W r. 1905 przeciętna wielkość zakładu przemysłowego, 
w [którym odbywał się strajk, wyrażała się liczbą 77,5 robotnika, 
a jeżeli odliczymy strajk kowali, który dotyczył kilkudziesięciu w ar
sztatów rzemieślniczych, nawet liczbą 287,5 robotnika na przedsię
biorstwo. W r. 1906 w zakładach metalurgicznych, w których wy
buchły strajki, pracowało przeciętnie 136 robotników na przedsię
biorstwo. Inaczej przedstawia się sytuacja w przemyśle budowlanym, 
w którym wielkość przedsiębiorstw dla roku 1905 wynosiła 30,2 ro
botnika, dla 1906 r. 27,5 robotnika na przedsiębiorstwo.

Nieco odmienny charakter ma zestawienie robotników biorących 
udział w strajkach, sporządzone na podstawie sprawozdań kartelu 
związków zawodowych według ich przynależności do związków. We
dług tego zestawienia największy udział w strajkach zaznaczyli 
członkowie związku robotników handlowych i transportowych, związ
ku robotników drzewnych i związku robotników fabrycznych (czyli 
robotników niewykwalifikowanych).

1905 rok 1906 rok

ilość straj
kujących

procent ogó
łu strajku

jących

ilość straj
kujących

procent ogó
łu strajku

jących

robotnicy handl. i transp. 1145 19,2 1161 23,7
robotnicy drzewni 1112 18,8 290 6,0
malarze 1020 17,1 83 1,7
robotnicy fabryczni 650 10,9 634 13,0
piekarze 628 10,5 —
metalowcy 528 8,9 ____24 -
murarze 412 6,9 345 7,0

Różnice pomiędzy dwoma ostatnimi zestawieniami pochodzą czę
ściowo z różnego zestawiania strajków w ogóle (por. s. 347), ale poza 
tym  nasuwają także pewne wnioski. Tak np. okazuje się, że wśród 
metalowców stosunkowo' duży procent stanowili robotnicy niewy
kwalifikowani, którzy w ostatniej tabeli umieszczeni są w rubryce 
robotników fabrycznych. Robotnicy przedsiębiorstw budowlanych 
w ostatniej tabeli ukryci są wśród robotników transportowych, drze
wnych i fabrycznych. 24

24 Por. przyp. 15.



Zagadnieniem specjalnie trudnym  do oceny jest przedstawienie 
bezpośrednich rezultatów ruchu strajkowego. Jest to kwestia, która 
najbardziej różni między sobą dane urzędowe i dane związków za
wodowych:

Dane urzędowe
Dane kartelu związków  

zawodowych

Rok zwycięstwo zwycięstwo
robotników klęska robotników klęska

całkowite częściowe całkowite częściowe

1902 2 1 10 _ _ _
1903 3 4 7 17 2 7
1904 9 8 14 19 10 10
1905 8 14 31 29 16 8
1906 6 17 19 28 32 12

W każdym razie nie ulega wątpliwości, że robotnicy osiągnęli 
w walce strajkowej pewne sukcesy, ;czego dowodzą dane dotyczące 
warunków pracy zamieszczane w sprawozdaniach związków zawo
dowych 25.

Wzrost ruchu strajkowego wystąpił wyraźnie we Wrocławiu już 
od pierwszych miesięcy 1905 r. Gazety pisały o organizowaniu coraz 
to nowych zebrań i wysuwaniu żądań poprawy położenia pracują
cych. Przeciętna ilość uczestników zebrań przy zawodąch reprezen
towanych liczniej w mieście wynosiła zawsze po kilkaset osób. Żą
dania dotyczyły wysokości płacy, czasu pracy i szeregu innych kwe
stii. Wiadomości takie graniczyły o szpaltę z wiadomościami o wy
buchu i wzroście natężenia rewolucji w Rosji.

Wśród wielu wystąpień proletariatu Wrocławia w 1905 r. zwró
ciły na siebie specjalną uwagę strajki i lokaut tokarzy-metalowców 
w mieście i okolicy w dniach 13 VII — 7 VIII, zakończony częścio
wym powodzeniem, strajk  i lokaut stolarzy we Wrocławiu, Karło
wicach i Grabiszynku w dniach 15 VII — 14 VIII, strajk  robotników 
budowlanych w dniach 12 IX — 2 X i wielki strajk  malarzy i lakier
ników w dniąch 29 V — 1 VII. W 1906 r. cała uwaga skupiła się na 
walce metalowców od kwietnia do czerwca.

Jest rzeczą charakterystyczną, że postanowienia strajków zapa
dały na zebraniach dużą większością głosów (przeciętnie przy naj

25 Ze względu na brak kompletności tych danych nie można niestety na ich 
podstawie wysnuwać wniosków odnośnie do przeciętnego położenia wszystkich  
iobotników.



większych strajkach większością 75—90% )2fi, a robotnicy nie chcieli 
się godzić na likwidację strajku przed spełnieniem swoi,ch żądań.

Okres 1905—1906 posiadał także wielki wpływ na rozwój ruchu 
zawodowego we Wrocławiu. Liczebność związków zawodowych od 
końca XIX w. do 1914 r. przedstawiała się następująco26 27:

Rok Ilość członków Rok Ilość członków Rok Ilość członków

1899 9090 1905 24157 1910 26334
1900 11349 1906 27128 1911 30416
1902 1013928 1907 26433 1912 33230
1903 12560 1908 23090 1913 31732
1904 17217 1909

!
23155 31 VII 

1914 32712

Nigdy w ciągu całego tego okresu wzrost liczebny związków za
wodowych nie był ani w przybliżeniu tak wielki, jak 'w  okresie 
1905—1906. W pięcioleciu 1899—1904 przybyło 8127 członków, 
w siedmioleciu 1906—1913 — 4604 członków, a w ciągu dwó.ch lat 
1905—1906 — 9911 członków.

Jednocześnie należy stwierdzić, że w latach 1905—1906 wzrosła 
liczebność związków zawodowych, reprezentowanych dot.ąc} słabiej. 
Członkowie ośmiu najliczniejszych związków, a to drukarzy, robot
ników handlowych i transportowych, drzewnych, murarzy, meta
lowców, robotników portowych i rzecznych oraz stolarzy, w 1899 r. 
stanowili 73% ogółu zorganizowanych, w 1904 r. — 76%, w 1905 r. 
— 66%, a w 1906 r. — 63%. Silniej niż przeciętnie wzrastały związki 
zawodowe witych gałęziach wytwórczości, w których toczyły się spe
cjalnie zaciekłe walki strajkowe. Nawet w związku metalowców, 
który w 1906 r. toczył tak ciężką walkę i czasowo utrącił wpływy 
na kasy chorych 29, zaznaczył się wysoki wzrost liczebny członków30.

26 Por. np. „Volkswacht‘:, nr 161 z 14 VII 1905 r., nr 167 z VII 1905 i inne.
27 Na podstawie Jahresberichte des Arbeitersekretaria tes . . . ,  1900—1914.
2,3 Dla r. 1901 brak danych.
20 Sprawozdanie związku metalowców za 1907 r., s. 16 (Bibl. Uniw. we 

Wrocławiu, sygn. Yn 1053).
30 Według sprawozdań kartelu zrwiązków zawodowych: 1905 r. — 3847 

członków, 1906 r. około 5000 członków. Wg sprawozdań związku meta
lowców 1905 — 3848 członków.



Podobne zjawisko występotwało także w rozwoju związku socjal
demokratycznego 31:

Rok Ilość członków j  Rok
i

Ilość członków Rok Ilość członków

1900 891 1905 4273 1910 11 9075
1901 1310 1906 7437 1911 12 10f27
1902 1230 1907 6049 1912 13 9579
1903 1840 1908 6426 1913/14 10357
1904 2260 1909/10 8137

Tak więc w okresie 1900—1904 liczba członków wzrosła zaledwie
0 niespełna 1400 członków, w okresie 1906—1914 o niespełna 3000 
członków, natomiast w ciągu dwóch lat 1905—1906 liczba członków 
wzrosła o prawie 5200 osób.

Samo zestawienie ilości strajkólw i powiększanie się organizacji 
ani w części nie wyczerpuje zagadnienia. Cechą charakterystyczną 
stała się większa zaciętość walki a także upolitycznienie ruchu ro
botniczego. Już w listopadzie 1905 r. pod wpływem strajku paździer
nikowego w Rosji od robotników Wrocławia wyszło żądanie zorga
nizowania demonstracji ulicznych * 32.

Wniosek ten brzmiał m. in.: „Wrocławski związek socjaldemo
kratyczny rzuca myśl przejścia od propagandy biernej do czynnej
1 wystąpienia z widocznymi i potężnymi środkami demonstracji uli
cznej przeciw dziesięciokrotnemu bezprawiu, które przeciw nam jest 
tu  wykonywane. My, którzy jesteśmy najbliżsi walce naszych braci 
za granicą, między Warszawą i Pragą, Łodzią i Reichenbergiem, So
snowcem i Brnem, pierwsi też stawiamy ten plan pod dyskusję". 
W komentarzach wiele było nawiązywać, do wypadków rewolucyj
nych na terenie Rosji. Kierownictwo partii wniosek ten ostatecznie 
odrzuciło.

Dalszym dowodem upolitycznienia ruchu robotniczego może być 
żywy udział proletariatu Wrocławia w walce o reformę wyborczą do 
sejmu pruskiego. Walka 1a właśnie w okresie rewolucji rosyjskiej 
i pod jej wpływem przybrała charakter masowy 33. Związek pomię

81 Jahresberichte  des socialdemokratischen Vereins Breslau (do 1908 r. 
ogłaszane na łamach pisma „Volkswacht“, później także w  postaci broszur), 
1907—1914.

32 ,,Volkswacht“ nr 262 z 9 XI i 264 z 11 XI 1905.
33 E. K. E g g e r t ,  Borba za reformu prusskogo izbiratielnogo prawa  

w gody pierwoj mirowoj wojny  (Trudy po nowoj i nowiejszej istorii, t. I, Mos
kwa — Leningrad 1948, s. 101).

23 — „S obó tka” R. X, nr 3, 1955



dzy rewolucją rosyjską a walką o reformę wybor.czą w  Prusach był 
dla współczesnych zupełnie widoczny. Nie bez powodu wybrano 21 
stycznia 1906 r., rocznicę „krwawej niedzieli", jako dzień pierwszych 
manifestacji. We Wrocławiu bezpośrednio po tym planowano ponad
to urządzenie specjalnych zebrań poświęconych uczczeniu rewolu
cji rosy jsk iej34. Władze, choć nie czuły się na siłach zlikwidować całą 
akcję manifestacyjną, ze specjalną zajadłością ścigały wszelkie 
wzmianki o łączności między rewolucją rosyjską a ruchem robotni
czym w Niemczech. Zebrania poświęcone rewolucji rosyjskiej zo
stały natychmiast zakazane przez osławionego dyrektora policji wro- 
pławskiej, Bienko. Ponowne manifestacje w sprawie reformy wy
borczej odbyły się w dniu 18 marca, przy czym wzięło w nich udział 
ponad 12 tysięcy robotników 35.

Sprawa reformy wyborczej zajmowała w zakresie zagadnień po
litycznych miejsce pierwszoplanowe, ale nie była bynajmniej wy
łącznym punktem zainteresowania. Obok tego zaznaczył się udział 
robotników w walce przeciwko przeprowadzanej w tym czasie klery- 
kalizacji szkół, w walce o zmianę systemu wyborczego do władz 
miejskich, przeciwko polityce celnej i innych 36 37.

Z zagadnieniami tymi łączy się stanowisko (wobec rewolucji ro
syjskiej. Sympatie dla ruchu rewolucyjnego w Rosji były wśród pro
letariatu Wrocławia tak żywe, że nawet najbardziej prawicowe 
i oportunistyczne elementy w partii socjaldemokratycznej musiały 
się z nimi liczyć. Dlatego na łamach pisma „Volkswacht" spotykamy 
wielokrotne zapewnienia o sympatii dla rewolucji, dlatego urządzano 
zebrania pod hasłami solidarności z proletariatem  Rosji. Po „krwa
wej niedzieli" na łamach „Volkswachtu" stwierdzono: „Żałoba Ro
sji jest żałobą Niemiec" 3?. W kilka dni później to samo pismo de
klarowało: „Świętym obowiązkiem społeczeństw europejskich, zwła
szcza demokratycznych i socjaldemokratycznych partii Europy, jest 
bronić rewolucji rosyjskiej przed zachodnio-europejskimi bagneta
mi" 38. Wkrótce uważało za stosowne do hasła „Żałoba Rosji jest 
żałobą Niemiec" dodać inne: „Uwolnienie Rosji jest warunkiem 
uwolnienia Niemiec" 39.

34 „Volkswacht“;, nr 17 i 18| 3 21 i 23 I 1906.
35 Ibid., nr 53, 62, 63, 65 i 66 z marca 1906 r.
36 Ibid., nr 162 z 5 VII 1905, nr 43 z 21 II 1906.
37 Ibid., nr 20 z 25 I 1905.
38 Ibid., nr 24 z 29 I 1905.
39 Ibid., nr 32 z 8 II 1905.



Wobec narastania rewolucji w Rosji i wzrostu nastrojów rejwo- 
lucyjnych w Niemczech pismo zaczęło jednak zmieniać swoje sta
nowisko. Charakterystyczny był jego stosunek do Dumy. Dumę bu
ły ginowską określiło jako oszustwo zarzucając jej, że wykluczyła 
robotników, drobnomieszczaństwo i inteligencję. „Jeżeli car i jego 
siepacze sądzą, że przez ten rzezimieszkowaty ustrój osiągną spokój, 
to nie znają rosyjskiego proletariatu i siły rozwoju wypadków1' 10. 
Już jednak manifest październikowy uznano w ,,Volkswacht“ za zwy
cięstwo rewolucji, choć jeszcze wzywano do nieskładania b ro n i40 4I. 
Edward Bernstein w przemówieniu, które miało być wygłoszone na 
wiecu w styczniu 1906 r., a na skutek zakazu odbycia wiecu zostało 
wydrukowane na łamaich pisma, jako główny rezultat rewolucji wy
suwał zwołanie Dumy, nazywając ją „epokowym przewrotem". Jed
nocześnie stwierdzał, że „ponowny wybuch otwartej walki rewolu
cyjnej w Rosji jest nieprawdopodobny" 42. W dalszych doniesieniach 
z Rosji główny nacisk położony był na losy parlamentu.

Specjalnie wyraźnym zmianom uległ stosunek pisma „Volks- 
wacht" do zagadnienia znaczenia rewolucji rosyjskiej dla niemieckie
go ruchu robotniczego. Podsumowując wydarzenia 1905 r. redakpja 
pisma pisała jeszcze o ogromnym znaczeniu rewolucji rosyjskiej 
i wprowadzonego przez nią strajku powszechnego. Dodawała jednak 
zaraz, że strajk  powszechny winien zastąpić walkę zb ro jną43. 
W styczniu 1906 r. w „Volkswacht" pisano: „Dopóki posiadamy 
w Niemczech choćby skrawek zachodnio-europejskich praw, choć 
trqchę wolności prasy, wolności zebrań, a przede wszystkim prawo 
wyborcze do parlamentu, nie mogą dla nas wchodzić w  rachubę 
środki specyficznie rosyjskie, chwilowo potrzebne Rosji". Środki ro
syjskie mogą być stosowane wyłącznie przy najgorszej tyranii, o ja
kiej nie ma mowy w Niemczech. Ponieważ zaś w Niemczech prole
taria t nie stanowi większości społeczeństwa, nie powinien narzucać 
swojej woli narodowi 44.

W cytowanych poprzednio wypowiedziach widoczna jest tenden
cja do ograniczenia zadań rewolucji rosyjskiej do zmiany jedynie 
ustroju Rosji na państwo parlamentarne. Niezmiernie charaktery
styczny jest artykuł ostatni. Podkreślanie z wielką siłą, że w Niem

40 Ibid., nr 194 z 22 VIII 1905.
41 Ibid., nr 256 z 2 XI 1905.
42 Ibid., nr 23 z 28 I 1906.
43 Ibid., nr 304 z 31 XII 1905.
44 Ibid., nr 25 z 31 I 1906.



czech winny być zastosowane inne środki walki aniżeli w Rosji, sta
nowiło obronę wyłącznie parlam entarnej taktyki niemieckiej socjal
demokracji i przestrogę przed wychodzeniem „na ulicę". Argument 
o braku większości proletariatu powtarzać się będzie tak długo, aż 
doprowadzi do zgody na wojnę w 1914 r.

Zgoła inaczej wyglądają niektóre zachowane wypowiedzi samych 
robotników. Na zebraniu związku robotników komunalnych jeden 
z robotników wyraźnie wskazywał: „Wspaniały przykład, czego mo
gą dokonać zjednoczeni robotnicy, daje Rosja, gdzie robotnicy spo
wodowali naw et zmianę formy rządu. Nazywa się to »russisch re- 
den«‘‘. Na zebraniu odzywały się głosy o naśladowaniu tego przy
kładu 45. Zebranie to wywołało popłoch wśród władz, ale nie było 
bynajmniej zjawiskiem oderwanym. „Robotnicy całego świata, z dre
szczem zachwytu w itają zwycięstwo robotników rosyjskich i świado
mi tego, że istnieje ścisła więź łącząca oddziały międzynarodowej 
armii socjalizmu, sami również przygotowują się do wielkiej i de
cydującej walki" 46 * 48.

Osobnym zagadnieniem jest udział w ruchu proletariackim ro
botników polskich. Według oficjalnego spisu z 1905 r. na terenie 
Wrocławia przebywało blisko 9000 Polaków (dokładnie 8927 osób). 
Prawdopodobnie dane te są niekompletne, ale nie posiadamy żadnej 
możliwości poddania ich korekturze. O ile w miejscowościach pod- 
wrocławskich można mówić o grupach nie zgermanizowanej jeszcze 
ludności autochtonicznej, o tyle na terenie Wrocławia był to element 
w ogromnej większości napływowy. Szybko rosnący ośrodek prze
mysłowy, jakim był Wrocław, ściągał z Górnego Śląska i Poznań
skiego, w mniejszym stopniu z terenu innych zaborów, tj. z Galicji

45 Raport o zebraniu z dnia 19 IX 1905 (b. Archiwum Miejskie we Wrocła
wiu, Emplang der Arbeiterdeputation am 30 Dezember 1905, nr prow. 10606, 
lc. 28). Do władz miejskich napływały masowo podania o zmianę warunków  
pracy, zwłaszcza o podwyżkę wobec gwałtownego wzrostu cen (zachowane 
w Archiwum Miejskim w e Wrocławiu głównie poszyty: Beschwerden der Ar- 
beiter iiber Lohnverhaltnisse, t. II, 1904—1905, nr prow. 7746, t. III, 1905—1918, 
nr prow. 16703). Same podania nie świadczą o narastaniu ruchu robotniczego,
gdyż często spowodowane były przez elem enty oportunistyczne i nieklasowe
związki, które nie chcąc dopuścić do strajków w  ten sposób usiłowały roz
ładować napiętą sytuację. Z drugiej jednak strony ton, w  jakim były pisane 
te podania, różni je znacznie od podań z lat poprzednich i świadczy o kształto
waniu się psychiki robotnika wrocławskiego.

48 W. L e n i n ,  Dzieła, t. IV, s. 403, na podstawie: A. M. P a n k r a t o w a ,  
Pierwsza rewolucja rosyjska 1905—1907, Warszawa 1952, s. 267.



i Królestwa, znaczne grupy ludności polskiej. Był to przede wszyst
kim proletariat i grupy doń zbliżone. Nacjonalistyczny publicysta 
niemiecki pisał w 1895 r. z wyraźnym przerażeniem: „Specjalnie sil
nie reprezentowany jest we Wrocławiu polski element wśród klas 
pracujących; robotnicy, posługacze, służące należą w największej 
części [zum grossten Teile] do tej narodowości" 47.

Robotnicy polscy we Wrocławiu nie stanowili elementu łatwego 
do ujęcia w ramy organizacyjne. Rzuceni w obce środowisko, często 
nie znający dokładnie języka niemieckiego, w wielu wypadkach pod
legali wpływom ideologii burżuazyjnej. Pomimo tego Wrocław od
grywał już od kilkudziesięciu la t poważną rolę w polskim ruchu ro
botniczym. Z jednej strony stanowił on miejsce, przez które nawią
zywany był kontakt z zagranicznymi ośrodkami emigracyjnymi 
(przemyt druków dokonywał się od lat osiemdziesiątych), z drugiej 
strony od czasów Wielkiego Proletariatu stanowił jeden z terenów, 
gdzie wbrew nacjonalizmowi klas posiadających stopniowo wyku
wała się solidarność proletariatu polskiego i niemieckiego.

Wypadki 1905—1906 r. stanowiły specjalnie pod tym drugim 
względem ważny krok naprzód. Chodzi przede wszystkim o udział 
polskich robotników w ruchu strajkowym. W niektórych sprawo
zdaniach związków zawodowych jeszcze w 1905 r. napotkać można 
narzekanie na silny napływ nie zorganizowanych robotników z „za
plecza" Wrocławia — Górnego Śląska i Poznańskiego. Ci mało 
uświadomieni robotnicy mieli ujemnie wpływać na rynek pracy i po
wodować obniżanie płac 48. Niewątpliwie w zdaniach tego rodzaju 
odbija się niechęć do wszelkich elementów obcych, występująca 
w prawicowym kierownictwie związków zawodowych. Z drugiej 
strony nie ulega wątpliwości, że udział robotników polskich w ruchu 
strajkowym przed 1905 r. był stosunkowo nikły. W jakim stopniu 
nastąpiła pod tym  względem zmiana w latach następnych, trudno 
stwierdzić z całą pewnością, ale w każdym razie już w wielkim stra j
ku i lokaucie z 1906 r. brali udział robotnicy polscy. Udział ich mu
siał zwrócić na siebie uwagę, skoro władze zamierzały wysiedlić 
z granic państwa tę ich grupę, która pochodziła z zagranicy 47 48 49.

47 P. S t a i d e ,  Breslau, ein Schutzwall gegen das Slavenium, Hamburg 
1895, s. 8—9.

48 Por. np. sprawozdanie związku zawodowego robotników handlowych 
i transportowych za 1905 r., s. 3 (Bibl. Uniw. w e Wrocławiu, sygn. Yn 1007).

49 :,Volkswacht“. nr 104 z 6 V 1906 r.



Drugą kwestią obok udziału robotników polskich w ruchu straj
kowym jest działalność polityczna socjalistów. Grupa wrocławska 
socjalistów polskich miała za sobą piękne tradycje. Wystarczy 
wspomnieć działalność Wielkiego Proletariatu na tym terenie50, a da
lej agitację Kasprzaka w 1892 r. 51 Szerokim echem odbiła się we 
Wrocławiu śmierć Kasprzaka w 1905 r . 5?

Niemniej na terenie miasta obserwujemy w 1906 r. ze strony 
kierownictwa PPS politykę analogiczną do poczynań na terenie całe
go zaboru pruskiego 33 53. W sierpniu tegoż roku próbowano założyć we 
Wrocławiu sekcję separatystycznie nastawioną wobec niemieckiego 
ruchu robotniczego54.

Fakt, że próba została przedsięwzięta tak późno i że w praktyce 
napotkała niepowodzenie, świadczy o nastawieniu polskiej grupy 
socjalistów we Wrocławiu, niechętnej wTobe,c polityki kierownictwa 
PPS.

Wypadki rewolucyjne na terenie Rosji i ruch robotniczy w sa
mym Wrocławiu wywarły także wpływ na politykę burżuazji. 
Wpływ ten szedł przy tym  w różnych kierunkach. Pod względem 
ekonomicznym wobec niezwykle żywych więzów pomiędzy Wrocła
wiem a Królestwem, a także wyraźnych kontaktów miasta z całym 
państwem rosyjskim, wypadki na jego terenie uważane były za nie
pomyślne 55. Na trudności eksportowe narzekali bardzo często pro
ducenci maszyn, mebli, wyrobów przemysłu papierniczego, drzew
nego, konfekcji i innych drobniejszych gałęzi wytwórczości. Także 
tranzyt różnych towarów luksusowych, jak np. win, natrafiał na tru 
dności. Tym mniej było szans na polepszenie komunikacji kolejo
wej między Wrocławiem a Warszawą, która od kilkudziesięciu lat 
była jedną z naczelnych bolączek handlu miasta. Żle było z impor
tem szeregu towarów, zwłaszcza produktów żywnościowych (np. wie
lokrotnie pojawiały się skargi na przeszkody w imporcie otrąb, a na
w et wrocławska Izba Handlowa próbowała interweniować za po

50 Por. prace K. Kocota i J. Kozłowskiego na ten temat .
51 Z. S i z u m o ' w s k i ,  Uwagi o roli PPS zaboru pruskiego na Śląsku (Kon

ferencja Śląska IH PAN, t. I, Wrocław 1954, s. 478).
52 „Volkswacht“,nr 218 z 19 IX 1905 i nr 221 z IX  1905.
53 Por. S z e r e-r, op. c i t ,  s. 198.
54 „Volkswachfr“, nr 188 z 15 VIII, nr 190 z 17 VIII i 192 z 19 VIII 1906 r.
55 Uwagi poniższe oparte są na podstawie wydawnictw wrocławskiej Izby 

Handlowej: Jahresberichte der Handelskammer zu Breslau i Mitteilungen der 
Handelskammer zu Breslau  z lat 1904—1907.



średnictwem m inisterstwa spraw zagranicznych). Wielki żal burżu- 
azji wrocławskiej budził fakt, że, jak  czytamy w sprawozdaniach, 
wzięła ona tylko minimalny udział w wywozie do Rosji towarów 
związanych z prowadzeniem wojny. Niepokój kupców wrocławskich 
spowodowany został tym, że rewolucja wypadła na ostatnie la
ta, w  których obowiązywały stawki celne z epoki Capriyiego, gdyż 
od r. 1906 wchodziły w życie nowe taryfy celne podnoszące cło, 
a więc utrudniające eksport.

Pomimo tych wszystkich skarg, a można ich cytować bardzo wie
le, należy stwierdzić, że zakłócenie handlu z Rosją nie było dlai bur- 
żuazji wrocławskiej tak wielkim nieszczęściem, jak starała się to 
przedstawić. W niektórych gałęziach handlu w latach 1905— 1906 na
stąpił nawet zdecydowany wzrost obrotów. I tak np. kupcy zaanga
żowani w handlu węglem mogli się ,cieszyć z dużego wzrostu ekspor
tu tego surowca, tym  bardziej że przez kilka miesięcy 1905 r. władze 
carskie uchyliły cło wwozowe. W innych gałęziach burżuazja przy 
lepszej koniunkturze, jaka zapanowała od 1904 r., umiała sobie stra
ty wynagrodzić na innej drodze. Bardzo charakterystyczne mogą być 
pod tym względem notowania giełdy wrocławskiej (zależnej zresztą 
w silnym stopniu od giełdy berlińskiej). Dwukrotnie w drugim 
i czwartym kw artale 1905 r. wypadki na terenie Rosji znalazły na 
giełdzie wrocławskiej odbicie w postaci obniżenia kursów wielu pa
pierów wartościowych, ale ani spadek kursów nie miał zasadnicze
go znaczenia, ani nie wystąpił już nigdy później 5e. Niewątpliwie 
w ten sposób burżuazja wrocławska wnosiła swój wkład do popar
cia rządu carskiego, ale nie odbywało się to z pewnością kosztem jej 
zysków. Przy wielu opiniach widoczne jest zaufanie do rządu car
skiego, że skoro poradzi sobie z rewolucją, zostaną znowu nawiązane 
bliskie stosunki.

Jeszcze więcej, we wszystkich raportach podkreślano, że podno
szenie płac robotniczych, jako skutek walki strajkowej, wpływało 
ujemnie na zyski przedsiębiorców i utrudniało działalność fabryk. 
Do argumentów tych można przywiązywać znacznie mniej wagi ani
żeli do uskarżań się na zahamowanie stosunków z Rosją. W intere
sie burżuazji wrocławskiej leżało podkreślanie niepomyślnej sytuacji 
w łasnej, gdyż chciała ona na tej drodze uzyskać od władz central
nych pewne ustępstwa. Wystarczy zresztą wskazać na wzrost zysków 58

58 Jahresbericht der Handelskammer zu Breslau fur das Jahr 1905, Wro
cław 1906, s. 323—328. W pozostałych Irocznikach brak jest tego rodzaju 
stwierdzeń.



przeważnej części wielkich przedsiębiorstw w pierwszym dziesięcio
leciu XX wieku i to zarówno zainteresowanych w stosunkach z Ro
sją, jak i podwyższających rzekomo płace, aby stwierdzić, że wyta
czane żale nie miały pokrycia w faktach. Dywidenda wypłacana 
przez największy zakład przemysłowy Wrocławia, fabrykę wagonów, 
według corocznych sprawozdań wynosiła:

Rok Dywidenda 
. w  % %

Rok Dywidenda
w % %

Rok Dywidenda
w % %

1900 14,5 19C4 12,5 1907 20,—
1901 8 , - 1905 1 6 ,- 1908 22, -
1902 6,25 1906 18,— 1909 25,—
1903 8,5

Dywidenda wypłacana przez towarzystwo akcyjne Śląskich Ga
zowni między rokiem 1900 a 1906 /wzrosła stopniowo od 5,5% do 
8,5%, dywidenda Gogolińskich Zakładów Wapienniczych (mających 
swoją siedzibę we Wrocławiu) wzrosła między 1901 a 1906 r. z 7% 
do 14%, dywidenda wielkiej fabryki spirytusu we Wrocławiu między 
1901/2 r. a 1910/11 r. wzrastała z 12% na 21% 37.

Dla zrozumienia polityki burżuazji i zmian w niej zachodzą
cych w latach 1905—1906 ważniejsze są inne fakty. Charakteryzuje 
ją przede wszystkim wzrastająca zaciekłość w walce z proletariatem.

W ciągu tych dwóch la t powstało we Wrocławiu kilka nowych 
związków i porozumień pracodawców, które nawiązały bliskie kon
takty z przemysłowcami innych ośrodków i z władzami, zapewnia
jąc sobie poparcie policji. Kapitaliści, zmuszani w  wielu wypadkach 
postawą robotników do ustępstw, szukali różnych sposobów walki. 
W 1905 r. najbardziej charakterystyczne było gorączkowe szukanie 
łamistrajków i atakowanie pikiet strajkowych. Przejawiało się to 
także we wzajemnym „wypożyczaniu1* robotników przez pracodajw- 
ców (np. przy strajku malarzy i lakierników w m aju i czerwcu 
W kilku wypadkach doszło przy tym do bezpardonowego m altreto- 57 58

57 Geschichte der Breslauer Aktien-Gesellschaft fur Eiseribahn-Wagenbau 
und Maschinen-Bau-Anstalt Breslau, Wrocław 191.1, s. 72—73; Breslauer A k 
tien-Gesellschaft fur Eisenbahn-Wagen  (Jahresberichte, t. XXVII — 1902, t. 
XXXIII — 1903, t. XL — 1910); Geschaftsbericht der Gogolin-Gorasdzer Kalk-  
Aktien-Gesellschaft pro 1901 (do 1906); Breslauer Spritfabrik AG, sprawozda
nia roczne 1901/2 do 1910/11; Geschaftsberichte der Schles. Gas-A.G. pro 
1900—1906.

58 Statistik des Deutschen Reichs, t. CLXXVIII, s. 77.



wania robotników przez policję. W marcu 1905 r. w czasie strajku 
w fabrykach oleju policja napadła na pikietujących 59. W czerwcu 
atak policjantów uzbrojonych w szable na tłum robotników przed 
fabryką metalurgiczną spadkobierców Ohlego, zakończył się kilku
godzinną walką aż do późnej nocy, przy czy jeden z młodych ro
botników poniósł ciężkie obrażenia 60. Coraz częściej właściciele fa
bryk stosowali lokauty, które też organizowane były w 1906 r. Ze 
specjalną zajadłością lokauty kierowane były przeciwko robotnikom 
wielkich zakładów i tych gałęzi wytwórczości, w których najżywszy 
był ruch strajkofwy. W 1905 r. z ogólnej liczby 1151 zlokautowanych 
robotników było 678 stolarzy i 252 robotników fabryk maszyn. 
W 1906 r. na 5038 robotników zlokautowanych 4181 pracowało w fa
brykach maszyn. Lokauty przeprowadzone przez kapitalistów wro- 
cłaiwskich charakteryzują następujące d an e61:

Rok Ilość
lokautów

Ilość
przedsię
biorstw

Czas 
trwania 

w dniach

Ilość
robotników

Przeciętna 
ilość robotn. 
na 1 lokaut

1903 1 (brak danych)
1904 1 10 37 105 105
1905 8 51 147 1151 144
1906 5 38 121 5038 1008

Lokauty wrocławskie stanowiły procent lokautów w Prusach:

rok ilość lok. ilość dni ilość robotn.
1904 1,6% 1,0% 1,0%
1905 5,1% 1,7% 1,9%
1906 3,4% 1,7% 13,1%

Lokauty dokonywane były z reguły w wielkich przedsiębior
stwach. W 1905 r. przeciętnie w 1 przedsiębiorstwie, w którym  doko
nano lokautu, pracowało 121,5 robotnika (przemysł budowlany 24,5 
robotnika na przedsiębiorstwo, przemysł maszynowy 331,4 robotni
ka na przedsiębiorstwo i przemysł drzewny 54 robotników na przed
siębiorstwo). W 1906 r. przeciętna wzrosła do> 232,7 robotnika na 
przedsiębiorstwo (przemysł budowlany 38,3 robotnika na przedsię
biorstwo, maszynowy 266,8 i bagrowniczy 54).

59 „Volkswacht“, 56 z III 1905.
fl0 Nielicznych łamistrajków konwojowały za każdym razem silne oddzia

ły poliqji (Volkswacht, nr 143 z 23 VI i 144 z 24 VI 1905).
61 Na podstawie danych urzędowych.



Stosowanie tego rodzaju metod zapewniło burżuazji pewne suk
cesy. Według oficjalnych danych w latach 1905 i 1906 — 58,5 i 45,2% 
strajków  zakończyło się klęską robotników. Nie chodzi o bezwzględ
ną wartość tych danych, ale o stwierdzenie, że były one wyższe od 
danyjch dla innych ośrodków przemysłowych (dla całych Prus pro
cent ten  wynosił 37,4 i 38,5, dla Berlina — 36,7 i 44,9, dla rejencji 
wrocławskiej 47,1 ,i 40,0).

Podobnie na ogół niższy niż w innych ośrodkach był procent 
przedsiębiorstw, które zostały na skutek strajku całkowicie unieru
chomione. W latach 1905 i 1906 wynosił on 19,2 i 24,8% ogółu przed
siębiorstw, w których miały miejsce strajki. Te same dane dla ca
łych Prus wynosiły 26,6 i 34%, dla Berlina 30,1 i 52,8%.

Specjalną pamięcią zapisał się w historii wrocławskiego ruchu 
robotniczego lokaut metalowców w 1906 r. Wyrzucenie na bruk po
nad 5 tysięcy robotników (poza 4181 robotnikami objętymi właści
wym lokautem — 1244 musiało przerwać pracę na skutek związania 
w produkcji z poprzednimi) samo przez się świadczyło już o zao
strzeniu polityki klas posiadających. Lokaut przeprowadzony był tak
że w kilku innych miastach (Drezno, Brunszwik i Hannower), ale 
nigdzie nie pociągnął za sobą tak poważnych skutków. Usunięcie ro
botników różnego rodzaju, będące odpowiedzią na strajk  giserów 
i formiarzy, miało doprowadzić do powstania wewnętrznych różnic 
między robotnikami. Specjalnie jaskraw ię charakteryzują jednak po
litykę burżuazji dalsze losy lokautu.

W ciągu trw ania rewolucji w Rosji i wzmożonego ruchu robotni
czego w mieście mieszczaństwo zdradzało niekiedy histeryczne oba
wy. Już w styczniu 1905 r. krążyły plotki o przygotowywanej rewo
lucji we W rocław iu62. Organizowaniu manifestacji w styczniu 
i w marcu 1906 r., czy przygotowywaniu do uroczystości pierwszo
majowych towarzyszyły tak kompromitujące odgłosy przestrachu, 
że budziły refleksje wśród rozsądniejszych publicystów 6;?. Obawy 
te zmieniły się w zadowolenie, kiedy władze użyły siły przejpiwko * 03

62 „Volkswacht“, nr 21 z 26 I 1905.
03 , | ,B r e s l a u  am Montag“, nr 3 z 19 III 1906: „... »die Angstmeier« unter uris 

fiirchteten, dass angesteckt vom bosen Beispiel auch unser vierter Stand »die 
rotę Fahne der Revolution« entrollen konnte und unsere Regierung (sagen 
wir zu ihrer Ehre) gestatte sich . . .  diese Angst der biederen »Steuerzahler« 
durch verscharfte Massregeln gegen die angeblich drohende »rote Gefahr« 
zu erhóhen".



robotnikom. Zdarzyło się to w  kilku wypadkach, a między innymi 
także w  czasie lokautu metalowców.

Przebieg zaburzeń w dniu 19 kwietnia wskazuje wyraźnie, że 
władze (być może w porozumieniu z fabrykantami) czekały tylko na 
okazję, aby wystąpić w jak najbardziej zdecydowany sposób prze
ciwko robotnikom. Kiedy doszło do kłótni piiędzy strajkującym i a ła
m istrajkam i (według relacji jedynym „naruszeniem spokoju" było 
rzucenie łamistrajkom kawałka chleba z okrzykiem: „macie tutaj, 
jeżeli myślicie, że będziecie głodować!"), na robotników uderzyły na
tychmiast silne oddziały policji, liczące 100 policjantów pieszych i 10 
konnych. Cała okolica pl. Strzegomskiego (obecnie pl. 1 Maja) za
mieniła się w teren krwawej masakry, gdyż policjanci zapędzili się 
w boczne uliczki, a nawet do domów za grupkami lub pojedynczymi 
uciekinierami. Główną bronią były przy tym  szable, ale i one wy
starczyły dla zabicia 2 osób, a poranienia wielu innych04.

Akcja policji, choć swoją brutalnością spowodowała falę oburze
nia w całych Niemczech, napotkała uznanie ze strony burżuazji 
wrocławskiej. Niektóre pisma ubolewały wprawdzie nad przelewem 
krw i (konserwatywna „Schlesische Morgen-Zeitung" pisała, że ko
misarze policji są zbyt młodzi, a drobnomieszczańska „Breslauer 
Zeitung" ubolewała, że policja w ten sposób napędza socjalizmowi 
nowych zwolenników), ale w najpoczytniejszym piśmie „General-An- 
zeiger" pojawił się rzekomy „list" łamistrajków dziękujących polipji 
za opiekę. Dyrektor policji, Bienko, podziękował podległemu sobie 
personelowi za „dzielną" postawę, a wszelkie zebrania protestacyj
ne w sprawie masakry na placu Strzegomskim zostały zakazane. Za
bitego robotnika Bauma pochowano po cichu w asyście wzmocnio
nych oddziałów policji. Sprawcy pozbawienia cięciem szabli dłoni 
innego robotnika, Biewalda, „nie udało się" nigdzie znaleźć. Popu
larna piosenka głosiła później: „We Wrocławiu żyje policjant, któ
rego nigdzie nie można znaleźć" („In Breslau lebt ein Polipist, der 
nirgends zu erm itteln ist").

Wypadki kwietniowe skłoniły fabrykantów do zaostrzenia jeszcze 
bardziej lokautu, a w następnych tygodniach zupełnie widoczna była 
tendencja do bezwzględnego złamania robotników. To się wprawdzie 
nie udało pomimo zdrady związku Hirsch-Dunckerowskiego (zwią

M O wypadkach tych wspomnieli Szerer (s. 207) i Sunnan. Najdokładniej
szy opis (obok prasy) w sprawozdaniu Związku M etalowców za 1906 r., s. 8 n 
(Bibl. Uniw. Yn 1053).



zek ten posiadał najsilniejszą swoją pozycję w fabryce wagonów 
Linkego), ale władze zemściły się przynajmniej na osobach zaaresz
towanych w związku z zaburzeniami na placu Strzegomskim. We 
wrześniu odbyły się procesy, w których wyniku blisko 40 osób otrzy
mało w sumie ponad 60 miesięcy więzienia 6,\

Zaostrzenie polityki władz na terenie Wrocławia przejawiło się 
nie tylko w bezpośredniej pomcpy dla kapitalistów. Ze specjalną siłą 
ścigano wszelkie wzmianki o związku pomiędzy ruchem robotniczym 
w mieście a rewolucją rosyjską. Gdy w 1906 r. na wiecu pierwszo
majowym jeden z mówców przy przytoczeniu cytatu z wiersza 
Bornego: „Nie cierpliwością, a niecierpliwością narody staną się wol
ne", chciał wskazać na walkę narodu rosyjskiego przeciwko samo
dzierżawiu jakoi dowód, że naród rosyjski wcześniej niż inne zro
zumiał te słowna poety, zebranie zostało natychmiast zamknięte, sko
ro tylko padło słowo Rosja 60. Kilkakrotnie wysiedlano obywateli ro
syjskich, których podejrzewano o sympatie dla rewolucji 07.

Kilka procesów prasowych, z których jeden zakończył się wyro
kiem opiewającym na rok więzienia, inny na trzy miesiące, dowo
dzi także wyraźnego zaostrzenia kursu 6S 66 67 * 69. W 1906 r. dyrekcja policji 
zakazała w ogóle publicznych zebrań pierwszomajowych cn, podobnie 
jak w styczniu 1906 r. zebrań mających okazać sympatie dla ruphu 
rewolucyjnego w R osji70. W dniu 28 września 1906 r. ukazało się 
zarządzenie policyjne, zakazujące trzymania na składzie, sprzedaży 
i noszenia wszelkiego rodzaju broni. Ponieważ zarządzenie dotyczyło 
także sztyletów, noży myśliwskich itp. przedmiotów, zaprotestowali 
przeciwko niemu kupcy wrocławscy, obawiając się strat w handlu. 
Wrocław zaopatrywał w noże znaczną część wschodnich prowincji. 
Wobec odmowy rejencji zmiany zarządzenia Izba Handlowa zwróciła 
się do m inistra i dopiero po paru miesiącach zarządzenie zostało zła
godzone 71.

65 „Volkswacht“ nr 190, 224, 225, 226, 249 i  274 z 1906 r. Sprawozdanie 
związku robotników handlowych i transportowych za 1906 r., s. 3 (Bibl. Uniw., 
Yn 1007).

66 „Vblkswacht“, nr 130 z 8 VI 1906.
67 Ibid., nr 84 z 10 IV 1906, nr 142 z 22 VI 1906.
08 Ibid., nr 101 z 3 V 1906, 107 z 10 V, 125 z 1 VI, 131 z 9 VI i 194 z 22 VIII 

1906 r.
69 Ibid., nr 99 z 29 IV 1906.
70 Por. wyżej.
71 Jahreśbericht der Handelskammer zu Breslau fur das Jahr 1907, 

s. 50—51.



Gwałtownemu zaostrzeniu uległa także polityka władz miejskich. 
Przy częstym podkreślaniu częściowych ustępstw dla robotników wi
doczne było tłumienie jakichkolwiek śmielszych wystąpień. Jaskra
wym tego przykładem była sprawa, która wywołała liczne odgłosy 
w innych miastach Niemiec. Za aktywny udział w zebraniach związ
ku zawodowego i za udział w delegacji do burm istrza w sprawie po
lepszenia położenia robotników zakładów miejskich zostali zwolnieni 
z pracy czterej robotnicy: Hermann Reichelt, Adolf Mohaupt, Gu
staw Bauch i Paul Bischof. Zwolnienie to było sprzeczne z zapew
nioną ustawowo swobodą zrzeszania się 72. Nie pomogły wszelkie sta
rania o zmianę decyzji, władze miejskie pozostały niezachwiane.

Podobnie zdecydowanie zwalczał m agistrat tendencję do scentra
lizowania kas chorych, za czym wypowiedziało się około 60 tysięcy 
członków 73.

Postawa władz miejskich ma szersze znaczenie. We władzach tych 
największe wpływy miała partia wolnomyślnych o charakterze drob- 
nomieszczańskim, do której należał także burm istrz Bender; W obli
czu narastania ruchu robotniczego, wobec gróźb przeniesienia na 
teren Niemiec „metod rosyjskich", partia ta  zaczęła, się wyraźniie 
zbliżać do skrajnie reakcyjnych partii konserwatywnych i narodo- 
wo-liberalnych. Na przełomie 1906 i 1907 r. wolnomyślni wejdą 
na terenie Reichstagu w skład większości rządowej zwanej Blokiem 
Bulowa.

Przytoczona powyżej fakty rzucają pewne światło na wypadki 
we Wrocławiu w okresie 1905— 1906 r. Z jednej strony ruch robot
niczy przybrał bez porównania większe rozmiary niż poprzednio. 
Wyraźnie występowało przy tym nawiązywanie do rewolucji rosyj
skiej i metod, które po raz pierwszy zostały zastosowane przez pro
letariat rosyjski. Silniej niż przed 1905 r. występowało upolitycznie
nie ruchu robotniczego obok dominujących jeszcze ciągle pod wzglę
dem liczbowym postulatów ekonomicznych. Z drugiej strony burżu- 
azja wrocławska przy ścisłym współdziałaniu władz zarówno pań
stwowych, jak i miejskich walczyła z ruchem robotniczym przy uży
ciu wszelkich dostępnych środków, nie cofając się nawet przed roz
lewem krwi. * 19

72 Najpełniejsze przedstawienie sprawy zwolnienia tych robotników: b. 
Archiwum Miejskie, nr prow. 10 606.

19 „Volkswacht“, nr 18 z 23 I 1906, nr 40 z 17 II, nr 42 z 20 II, nr 78 
z 3 IV, 175 z 31 VII i 271 z 20 XI 1906.



W ostatnim czasie prowadzone są szerokie badania na tem at wpły
wu rewolucji rosyjskiej 1905—1907 r. na ziemie wchodzące w skład 
państwa niemieckiego 74. Uwagi niniejsze nie pozwalają na wysu
wanie zbyt (daleko (idących wniosków, ale .dają one przynajmniej 
garść faktów dla zobrazowania przebiegu wypadków na terenie naj
większego miasta Śląska — Wrocławia.




